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SOUHRN

Jednou z hlavních determinant zdraví jsou vhodné výživové zvyklosti. Výživa úzce souvisí se spotřebou potravin domácností, 
která je ovlivněna mimo jiné socioekonomickým statusem. Cílem analýzy je identifikovat souvislosti spotřeby potravin domácností 
s vybranými demografickými a socioekonomickými indikátory v osmi regionech soudržnosti České republiky. K hodnocení regio-
nů soudržnosti byla použita metoda shlukové analýzy. Z výsledků vyplývá, že působení demografických a socioekonomických indi-
kátorů a spotřeby potravin domácností je v podstatě obousměrné. Pozitivně hodnocený region soudržnosti Praha vykazuje nejop-
timálnější spotřebu potravin, ale díky ekonomické situaci současně nejvyšší spotřebu alkoholu a tabáku. Složení domácností s vyš-
ším podílem dětí v domácnosti v regionech soudržnosti Střední Čechy a Střední Morava ovlivňuje nadprůměrnou spotřebu jedno-
duchých cukrů, ale už se neprojevuje ve zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Nepříznivá socioekonomická situace regionů soudrž-
nosti Severozápad, Severovýchod a Moravskoslezsko se promítá nejen ve změně demografického chování, ale jednoznačně nega-
tivně působí také na zvýšený podíl zdravotně nevhodných potravin i spotřebu návykových látek.

Klíčová slova: potraviny – spotřeba, indikátory demografické, indikátory socioekonomické, Česká republika

SUMMARY

Appropriate nutritional intake habits are a major health determinant. Nutrition is closely related to household food consumpti-
on, which is influenced by socio-economic status. The object of  this analysis is to identify household food consumption in eight 
regions of  the Czech Republic as part of  the NUTS II (Nomenclature of  Units for Territorial Statistics II), which involves clus-
ter analysis. Results reveal a bidirectional effect of  household food consumption and demographic and socioeconomic indicators. 
The Prague region is positively evaluated with the most favourable food consumption but also the highest usage of  tobacco and 
alcohol, due to economic factors. Households with more children have an above-average consumption rate of  simple sugars but 
no increase in fruit and vegetable consumption. The unfavourable economic situation in the southwest, southeast and Moravia-Si-
lesian regions is reflected not only in demographics but by its marked negative effects on elevated consumption of  inappropria-
te foods and use of  addictive substances.

Key words: foods – consumption, demographic indicators, socioeconomic indicators, Czech Republic 
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Úvod

Výživa patří ke klíčovým determinantám zdraví. Zá-
kladním problémem ve výživě obyvatelstva ČR není pri-
márně nedostatek potravin na trhu, nýbrž nevyvážená 
dostupnost a skladba stravy, nadměrný energetický pří-
jem (nadbytek tuků a jednoduchých cukrů) či nedosta-
tek zeleniny a ovoce ve stravě (1). Nevhodná výživa není 
svým složením schopna zajistit optimální přísun zdra-
ví prospěšných a ochranných látek a obsahuje ve zvýše-

né míře látky s nepříznivým účinkem. Nadměrným ob-
sahem energie se současně podílí na pozitivní energe-
tické bilanci a tvorbě tukové tkáně, což vede k nárůstu 
prevalence neinfekčních onemocnění (2).

Není pochyb o tom, že jedním z hlavních faktorů 
ovlivňujících výběr potravin je cena (3). Skupiny osob  
s nízkým příjmem více tíhnou ke konzumaci nevyváže-
né stravy a především k nízké konzumaci ovoce a zele-
niny (4). Rozsáhlé populační studie objevují rizika ne-
infekčních chorob pro různé populace i jednotlivce  
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a identifikují hlavní vnější rizikové faktory. Ty se uplat-
ňují jako významné behaviorální rizikové faktory (5)  
a spočívají nejen v nízké pohybové aktivitě a psychoso-
ciálních vlivech (2), ale na mortalitě se negativně proje-
vuje také kouření (5), konzumace alkoholu (2, 7) a ne-
vhodné výživové zvyklosti (8).

Každý jedinec (spotřebitel) je do určité míry předur-
čen k jistým spotřebním predispozicím, které jsou dány 
komplexním souhrnem rozličných přístupů – kultur-
ním prostředím, vazbami v sociálních skupinách a vlast-
ní individualitou spotřebitele (9). Jedná se v podstatě  
o tzv. nepřímé vlivy chování směrujícího ke zdraví (8). 
Ty jsou představovány sociálními vlivy (sociální posta-
vení jedince ve společnosti, v zaměstnání aj.), ekonomic-
kými vlivy (ekonomická situace jedince, trh práce aj.)  
a demografickými vlivy (migrace, věková struktura aj.). 
Demografické faktory, kterými se zabývají i epidemiolo-
gické studie, jsou úzce vázány na socioekonomický (SE) 
status (10) a úroveň vzdělání jedince (11, 12). Současně 
interagují s genetickými a individuálními dispozicemi  
a faktory životního stylu (13). Velmi silný vliv SE deter-
minant na zdraví je v současné době považován za ob-
jektivně prokázaný (14). Vybrané demografické ukazate-
le pravidelně hodnotí také zdravotní statistiky ve Zprá-
vě o zdraví obyvatel ČR (1). Všechny výše uvedené vli-
vy mají symbiotickou vazbu na spotřebu potravin v čes-
kých domácnostech.

Po roce 1989 bylo možné v ČR sledovat změny ve sní-
žení spotřeby hovězího a vepřového masa a růstu spo-
třeby masa drůbežího a ryb. Snížení poptávky po mase 
lze hodnotit ze zdravotního i environmentálního pohle-
du kladně. Došlo současně k růstu spotřeby mléčných 
výrobků, luštěnin, ovoce a zeleniny, nealkoholických 
výrobků, ale také vína a lihovin (15). Snížila se konzu-
mace vajec, výrobků z obilovin, brambor a cukru (16) a  
u tuků spotřeba stagnovala (15). Přesto je spotřeba zele-
niny asi na 60 % doporučení, spotřeba ovoce asi na 65 % 
a mléka asi na 60 % doporučení; oproti tomu spotřeba 
masa je stále asi o 20 % vyšší, než by bylo optimální (17). 
Vstup ČR do EU neměl významný vliv na vývoj spotře-
by potravin, protože neznamenal podstatné změny ani 
v ekonomické a sociální situaci obyvatelstva. Spotřeba 
domácností v současnosti tvoří 60 % HDP EU-28 (18) 
a spotřeba potravin v ČR v podstatě odpovídá úrovni i 
trendům spotřeby v ostatních zemích EU (15).

Cílem analýzy je identifikovat vztah spotřeby domác-
ností a vybraných demografických a SE indikátorů v re- 
gionech soudržnosti České republiky (RS), což jsou 
územní celky stanovené Eurostatem. Od daného cíle se 
odvíjejí výzkumné otázky:
- Existují rozdíly z hlediska spotřeby potravin domác-

ností, které by vymezily RS s případnou pro zdraví 
nevhodnou spotřebou potravin?

- Existuje souvislost spotřeby potravin a demografic-
kých a SE indikátorů v RS?

Výběr indikátorů a metodika

Pro výběr indikátorů spotřeby potravin domác-
ností bylo použito třídění potravin dle tzv. Klasifi-
kace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP 
(Classification of Individual Consumption by Purpose), které 
využívá Statistika rodinných účtů – SRÚ (19). Klasi-

fikace třídí individuální spotřebu do oddílů, skupin  
a tříd. Pro analýzu byl využit oddíl 01 Potraviny a neal-
koholické nápoje a 02 Alkoholické nápoje, tabák a nar-
kotika a jejich podrobnější členění (19):
- pekárenské výrobky a obiloviny;
- maso;
- ryby;
- mléko, sýry a vejce;
- oleje a tuky;
- ovoce;
- zelenina a brambory;
- cukr, marmeláda, med, čokoláda, cukrovinky a cuk-

rářské výrobky;
- potravinářské výrobky a přípravky;
- nealkoholické nápoje;
- alkoholické nápoje;
- tabák. 

Dále bylo vybráno šest SE a demografických indi-
kátorů, které odrážejí SE a demografickou situaci RS  
a současně jsou vázány na socioekonomický status oby-
vatel (10):
- saldo migrace (rozdíl mezi počtem přistěhovalých  

a vystěhovalých přepočítaný na 1000 obyvatel; v ‰);
- index závislosti II (podíl obyvatelstva ve věkové sku-

pině 65 a více let a obyvatelstva ve věkové skupině 
15–64 let; v %);

- podíl vysokoškolsky (VŠ) vzdělaného obyvatelstva 
(počet absolventů vysokých škol děleno obyvatelstvo 
ve věku 15 a více let; v %);

- průměrný počet vyživovaných dětí na jednu domác-
nost;

- průměrná pracovní neschopnost (PN; počet kalen-
dářních dnů PN násobený 100; děleno průměrným 
počtem osob nemocensky pojištěných, násobeno po-
čtem kalendářních dnů sledovaného období; v %);

- podíl vyplacených dávek na bydlení (počet vyplace-
ných dávek na bydlení na 100 ekonomicky aktivních 
/EA/ osob; v %).
Saldo migrace je významným ukazatelem, který vypo-

vídá o SE úrovni regionů a jejich atraktivnosti a je spo-
jen se sociálními pohyby (20). Index závislosti II udává 
poměr osob poproduktivní generace k osobám produk-
tivním, bývá také nazýván jako index závislosti starých 
a úzce souvisí s demografickým stárnutím. To bude do 
budoucna zvyšovat tlak na zajištění sociálních služeb  
a služeb zdravotní péče (21), ale měnit i spotřebu potra-
vin. Podíl VŠ vzdělaného obyvatelstva je jedním z důležitých 
SE indikátorů (22). Prokázaným faktem je, že čím jsou 
lidé vzdělanější, tím lépe pečují o své zdraví a dožívají se 
tedy vyššího věku (11, 23). Průměrný počet vyživovaných dětí 
na domácnost představuje míru finanční zátěže spotřeby do-
mácností. Pokles průměrného počtu dětí na domácnost 
souvisí i s narůstajícími náklady na jedno dítě na výcho-
vu a vzdělání (24) a se změnami v reprodukčním chování 
(3). Průměrná PN poukazuje na kvalitu zdravotního stavu 
(25) a hodnotí ji z pohledu nemožnosti uplatnění jedince 
na trhu práce pro dočasnou ztrátu pracovní schopnosti 
z důvodu nemoci (20). Podíl vyplacených dávek na bydlení je 
indikátorem rozsahu a hloubky chudoby (26, 27). Ohro-
žení chudobou může být impulzem k sociálnímu vylou-
čení, kriminalitě a dalším sociálně patologickým jevům 
(20, 28). Pomocí tohoto indikátoru lze sledovat oblas-
ti s vyšší koncentrací SE slabého obyvatelstva a usuzo-
vat o prostorové diferenciaci v příjmech domácností (26)  
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a tím i finančního zajištění spotřeby potravin domácností.
Zdrojem dat indikátorů spotřeby potravin byla SRÚ 

evidovaná v rámci každoročního šetření ČSÚ (aktuálně 
k 31. 12. 2014). SRÚ sleduje hospodaření souboru při-
bližně 3 000 soukromých domácností vybraných záměr-
ným kvótním výběrem tak, aby odpovídal struktuře do-
mácností v ČR. Je to jediný zdroj, který podává informa-
ce o výši vydání domácností a struktuře jejich spotřeby 
uspořádaných podle různých hledisek. Údaje SRÚ jsou 
zjišťovány metodou průběžných záznamů (19). Dato-
vým zdrojem demografických a SE indikátorů byla data 
přístupná na Veřejné databázi ČSÚ k 31. 12. 2014 (29).  
U indikátoru podílu VŠ vzdělaného obyvatelstva byla 
data dostupná pouze z posledního Sčítání lidu, domů  
a bytů v roce 2011 (30).

Základní analyzovanou územní jednotkou byly RS, 
neboli NUTS II (Nomenclature of Units for Territorial 
Statistics II). Územních jednotek RS je v ČR osm (Pra-
ha, Střední Čechy, Severozápad, Severovýchod, Jihozá-
pad, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko)  
a byly pro práci vybrány záměrně z důvodu dostupnos-
ti dat o spotřebě potravin, které jsou pravidelně zjišťo-
vány pouze právě na úrovni RS.

Použitou metodou byla metoda shlukové analýzy (31). 
Analýza měřila podobnost/nepodobnost objektů na zá-
kladě matice vzdálenosti. Jako míra vzdálenosti byla po-
užita čtvercová euklidovská metrika (32). Využitá War-
dova metoda shlukování byla založena na spojení shlu-
ků, u nichž je přírůstek celkového vnitroskupinového 
součtu čtverců odchylek jednotlivých hodnot od shluko-
vého průměru minimální (32). Výsledky hierarchického 
shlukování byly graficky zachyceny dendrogramem (33).

Předzpracování dat spočívalo v identifikaci závis-
losti proměnných (korelace), příp. vážení hodnot, stan-
dardizaci a identifikaci odlehlých hodnot (31). Princip 
standardizace se zakládal v převedení původních hod-
not indikátorů na bezrozměrné veličiny (Z-skóre), kte-
ré lze mezi sebou srovnávat. Byly zpracovány dvě shlu-
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Praha 3920 6448 917 5324 1147 1879 2433 1552 808 2363 1963 1822

Střední Čechy 4076 6952 743 4591 1226 1528 1909 1689 880 2348 1864 1700

Jihozápad 3933 5993 602 4328 1192 1498 1939 1558 899 2119 1793 1514

Severozápad 4029 6427 641 4361 1101 1503 2187 1515 931 2085 1701 2224

Severovýchod 4022 6001 588 4518 1263 1572 1899 1694 825 2153 1822 1640

Jihovýchod 3991 5681 665 4547 1123 1451 1735 1647 798 1966 1528 1693

Střední Morava 4028 5931 662 4329 1150 1458 1808 1680 818 2090 1798 1603

Moravskoslezsko 4034 6560 764 4397 1096 1510 1976 1670 829 2188 1963 1542

Tab. 1: Indikátory spotřeby potravin v průměrech na osobu v Kč/rok

kové analýzy pomocí softwaru Statistica 12: a) spotřeba 
potravin v RS a b) demografické a SE indikátory v RS. 
Po rozdělení RS do shluků bylo vypočítáno, nakolik se 
indikátory v rámci shluků odchylují od průměru. Dále 
byly vypočítány průměrné hodnoty indikátorů v rámci 
každého shluku tak, aby bylo možné výsledky kvalita-
tivně vyhodnotit (34). Interpretace výsledků umožnila 
identifikovat vazbu spotřeby potravin domácností a de-
mografických a SE ukazatelů v RS. 

Výsledky

Všechny indikátory spotřeby potravin jsou uvedeny 
v průměrech za osobu v Kč/rok (tab. 1).

Ukazatele spotřeby potravin byly korelovány, vysoké 
korelační koeficienty vyřešeny vážením. Indikátory, kte-
ré nekorelovaly, byly vynásobeny dvěma. Tabulka stan-
dardizovaných a vážených dat byla následně vstupem do 
shlukové analýzy spotřeby potravin (tab. 2).

Ve shlukové analýze demografické a SE situace  
v RS bylo zkoumáno 6 indikátorů (tab. 3).

Mezi indikátory byly zjištěny vzájemné korelace. Sal-
do migrace korelovalo vysoce pozitivně (0,7321) s indi-
kátorem podíl VŠ vzdělaného obyvatelstva, neboť ten-
to stav souvisí s trendem vyšší míry migrace VŠ vzdě-
laných obyvatel (28). Průměrná PN korelovala vysoce 
negativně (−0,8376) s podílem VŠ vzdělaného obyva-
telstva, což dokazuje, že lidé s VŠ vzděláním jsou méně  
v PN (23). Problém vysokých korelačních koeficientů byl 
vyřešen vážením. Indikátory, které nekorelovaly (počet 
dětí/domácnost, počet vyplacených dávek na bydlení  
a index závislosti), byly vynásobeny číslem dva. Standar-
dizovaná a převážená data se stala vstupem do shluko-
vé analýzy (tab. 4).

Na základě výstupů shlukových analýz byly RS roz-
děleny do čtyř shluků z hlediska spotřeby potravin  
a čtyř shluků na základě demografických a SE indi-
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Praha -3,160 0,478 2,035 2,352 -0,510 2,379 1,998 -2,040 -1,670 1,477 1,119 0,920

Střední Čechy 2,700 1,688 0,420 0,126 2,130 -0,158 -0,343 1,760 1,300 1,366 0,422 -0,150

Jihozápad -2,670 -0,615 -0,889 -0,672 0,990 -0,375 -0,209 -1,880 2,090 -0,334 -0,077 -1,790

Severozápad 0,930 0,427 -0,527 -0,572 -2,040 -0,339 0,899 -3,070 3,410 -0,586 -0,725 4,470

Severovýchod 0,670 -0,596 -1,018 -0,095 3,360 0,160 -0,388 1,900 -0,970 0,127 -0,680 -0,680

Jihovýchod -0,490 -1,365 -0,304 -0,007 -1,310 -0,715 -1,120 0,590 -2,090 -1,469 -1,942 -0,210

Střední Morava 0,900 -0,764 -0,332 -0,669 -0,410 -0,664 -0,794 1,510 -1,260 -0,549 -0,042 -1,010

Moravskoslezsko 1,120 0,747 0,615 -0,463 -2,210 -0,288 -0,044 1,230 -0,810 0,178 1,119 -1,550

Tab. 2: Standardizovaná a vážená data spotřeby potravin (Z-skóre)

Tab. 3: Demografické a SE indikátory

Regiony 
soudržnosti

Indikátor

Saldo migrace 
‰

Index závislos-
ti II

Podíl VŠ obyva-
tel ve věku 15+  

%

Průměrný počet 
dětí/domácnost

Průměrná PN  
%

Počet vyplace-
ných dávek na 
bydlení na 100 

EA

Praha 13,37 27,11 18,43 0,47 2,82 41,01

Střední Čechy 10,69 25,13 9,16 1,14 3,75 24,91

Jihozápad 2,32 27,20 8,45 0,53 4,26 32,72

Severozápad -1,22 25,49 5,78 0,45 3,96 81,46

Severovýchod 0,03 27,48 7,91 0,53 3,84 46,24

Jihovýchod 0,60 27,22 10,39 0,59 3,81 41,68

Střední Morava -1,10 27,28 9,04 0,61 4,13 45,11

Moravskoslezsko -3,03 25,87 8,90 0,56 4,38 95,64

Regiony 
soudržnosti

Indikátory

Saldo migrace
Index závislosti 

II* 
Podíl VŠ obyva-
tel ve věku 15+

Průměrný po-
čet dětí/domác-

nost*
Průměrná PN

Počet vyplace-
ných dávek na 
bydlení na 100 

EA*

Praha 1,81 1,09 2,32 -1,27 -2,19 -0,83

Střední Čechy 1,28 -3,13 -0,16 4,80 -0,26 -2,14

Jihozápad -0,03 1,27 -0,35 -0,72 0,82 -1,50

Severozápad -0,67 -2,36 -1,06 -1,45 0,20 2,49

Severovýchod -0,43 1,88 -0,49 -0,72 -0,05 -0,40

Jihovýchod -0,36 1,33 0,17 -0,18 -0,13 -0,77

Střední Morava -0,63 1,45 -0,19 0,00 0,55 -0,49

Moravskoslezsko -0,96 -1,54 -0,23 -0,45 1,06 3,65

Tab. 4: Standardizovaná a vážená data demografických a SE indikátorů (Z-skóre)

*nekorelující indikátory vynásobeny číslem 2

*nekorelující indikátory vynásobeny číslem 2



8

H
Y

G
IE

N
A

 §
 2

01
7 
§ 

62
(1

)
PŮ

VO
D

N
Í P

R
Á

C
E

kátorů. Je patrné, že ve většině RS vznikají vzájemné 
souvislosti mezi zkoumanými indikátory. Výjimkou je 
pouze RS Severozápad, který vykazuje relativně pozi-
tivní výsledky spotřeby potravin, ale v demografických  
a SE indikátorech patří k nejproblematičtějším. Nej-
lepšího postavení v obou shlukových analýzách dosáhl 
RS Praha, naopak negativních hodnot dosahují ukaza-
tele v RS Moravskoslezsko. Výsledné shluky byly zob-
razeny dendrogramy, shluky jsou označeny čísly S1 až 
S4, a to v pořadí kvality od nejlepších výsledků po nej-
horší (obr. 1 a 2).

Výsledky obou shlukových analýz bylo možné shrnout 
a vzájemně komparovat. To umožnilo identifikovat sou-
vislosti mezi indikátory výdajů na potraviny a demogra-
fickými a SE ukazateli a RS uspořádat do skupin, které 
vykazují podobné charakteristiky (tab. 5).

V RS Praha byly pozitivní ukazatele ve spotřebě po-
travin, ale negativním jevem jsou nejvyšší výdaje za al-
kohol a nadprůměrné výdaje za tabák. U RS Praha je 
zřejmá tendence obyvatel k zdravějšímu stravování, če-
muž současně napomáhá lepší životní úroveň obyva-
tel (nízká PN, nezávislost na dávkách na bydlení, nízká 
míra nezaměstnanosti, vyšší hodnoty průměrné mzdy 
apod.). Vysoká míra VŠ vzdělaných obyvatel může mít 
také vliv na strukturu spotřeby potravin, neboť vzdě-
lanější lidé budou poptávat zdravější a kvalitnější po-
traviny (25). Důvodem pro koncentraci VŠ vzdělané-
ho obyvatelstva a nejvyššího salda migrace v RS Praha 
je vysoká lokalizační atraktivita pražského trhu práce, 
schopnost Prahy pokrýt zvýšenou poptávku. Demogra-

Obr. 1: Dendrogram shlukování indikátorů spotřeby potravin.

Obr. 2: Dendrogram shlukování demografických a SE indikátorů.

ficky negativní je u RS Praha nízký počet dětí připadají-
cích na jednu domácnost a do budoucna by mohl před-
stavovat problém rovněž poměrně vysoký index závis-
losti II. Dané ukazatele jsou ovlivněny procesem sub-
urbanizace a migrací mladých rodin s dětmi do záze-
mí metropole (28).

RS Střední Čechy vykazoval ve většině skupin po-
travin spíše průměrné výdaje, ale jako nadprůměrné 
se ukázaly výdaje za oleje a tuky, pekárenské výrobky  
a obiloviny, cukr, marmeládu, med, čokoládu aj. sladkosti  
a nealkoholické nápoje, což pravděpodobně souvisí s nej-
vyšším počtem dětí na domácnost. Demografické a SE 
indikátory v tomto regionu patří k těm výrazně pozitiv-
ním. RS Střední Čechy je do značné míry ovlivněn blíz-
kostí Prahy, neboť je k ní částečně integrován intenziv-
ní dojížďkou za prací a Praha zároveň snižuje jeho ne-
zaměstnanost (35). Ke kladným stránkám tohoto regio-
nu patří nejvíce dětí připadajících na jednu domácnost, 
vysoké saldo migrace, nejnižší počet vyplacených dávek 
na bydlení a nejnižší index závislosti II.

RS Jihozápad, RS Jihovýchod a RS Střední Mora-
va spojují průměrné výdaje za potraviny i jejich demo-
grafická a SE situace. Od ostatních RS se odlišovaly nej-
nižšími průměrnými výdaji za maso a tabák a druhými 
nejnižšími průměrnými výdaji za alkohol. Výdaje za ovo-
ce, zeleninu a brambory a oleje a tuky byly mírně pod-
průměrné. Pro budoucí demografický a SE vývoj může 
představovat problém vysoký index závislosti II, ale  
i nadprůměrné procento PN a mírně podprůměrné in-
dikátory počet dětí na domácnost, saldo migrace a po-
díl VŠ vzdělaných. Pozitivní stránkou byl mírně podprů-
měrný počet vyplacených dávek na bydlení.

RS Severovýchod se vyznačoval nejvyššími průměr-
nými výdaji za oleje a tuky, pekárenské výrobky a obi-
loviny a cukr, marmeládu, med, čokoládu aj. sladkosti. 
Negativní byly nadprůměrné výdaje za alkohol a maso  
a podprůměrné výdaje za zeleninu a brambory a ryby.  
K pozitivům patřily podprůměrné výdaje za tabák. Oby-
vatelé RS Severovýchod sice vykazují relativní nezávis-
lost na sociálních transferech od státu (podprůměrný po-
čet vyplacených dávek na bydlení), ale reprodukční pro-
cesy (nízké saldo migrace a vysoký index závislosti II) 
ve svých důsledcích (nejnižší počet dětí na domácnost 
a nízký podíl VŠ vzdělaných) naznačují nepříliš velkou 
atraktivitu regionu.

RS Severozápad a RS Moravskoslezsko vykazu-
jí drobné odlišnosti, a to zejména ve výdajích na tabák  
a alkohol. V RS Severozápad byly zjištěny nejvyšší vý-
daje za tabák a podprůměrné výdaje za alkohol, zatím-
co v RS Moravskoslezsko byla výsledná data opačná.  
U většiny ostatních potravin se výdaje pohybují oko-
lo průměru. Z pohledu demografických a SE indiká-
torů jsou tyto RS hodnoceny jako velmi slabé (nej-
nižší saldo migrace, podíl VŠ vzdělaných obyva-
tel a počet dětí na domácnost, nejvyšší množství vy-
placených dávek na bydlení a procento PN). Nej-
vyšší počet vyplacených dávek na bydlení a nejvyš-
ší procento PN ze všech RS svědčí o špatné situa-
ci na trhu práce a neuspokojivé životní úrovni oby-
vatel. Naopak nejnižší podíl obyvatel s VŠ vzděláním  
a saldo migrace ze všech shluků mohou souviset s níz-
kou atraktivností RS. Dozvukem demografických udá-
lostí v minulosti je zatím relativně nízký index závis-
losti II. 
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Regiony 
soudržnosti

Hodnocení výdajů za potraviny a demografických a SE indikátorů

pozitiva negativa

Praha

- nadprůměrné výdaje za ryby, mléčné výrobky,  
ovoce a zeleninu a brambory

- podprůměrné výdaje za cukr, marmeládu, med aj. 
sladkosti a oleje a tuky

- podprůměrná PN (2,82 %) a počet vyplacených  
dávek na bydlení (41,01 na 100 EA)

- nadprůměrný podíl VŠ vzdělaného obyvatelstva 
(18,43 %) a saldo migrace (10,69 ‰)

- nadprůměrné výdaje za alkohol a tabák

- podprůměrný podíl dětí na domácnost (0,47)

- nadprůměrný index závislosti II (27,11 %)

Střední Čechy

- průměrné výdaje za ovoce, zeleninu a brambory, 
mléčné výrobky a ryby

- podprůměrný počet vyplacených dávek na bydlení 
(24,91 na 100 EA) a index závislosti II (25,13 %)

- nadprůměrný počet dětí na domácnost (1,14)  
a saldo migrace (8,17 ‰)

- nadprůměrné výdaje za cukr, marmeládu, med, aj. 
sladkosti, pekárenské výroby a obiloviny a oleje  
a tuky

- průměrné výdaje za alkohol a tabák

- mírně podprůměrný podíl VŠ vzdělaných (9,16 %)

- mírně nadprůměrná byla PN (3,75 %)

Jihozápad, 
Jihovýchod, 
Střední Morava

- mírně nadprůměrné výdaje za ovoce a zeleninu  
a brambory

- podprůměrné výdaje za maso, tabák a alkohol

- podprůměrný počet vyplacených dávek na bydlení 
(41,44 na 100 EA)

- mírně nadprůměrné výdaje za cukr, marmeládu, 
med aj. sladkosti

- podprůměrný počet dětí na domácnost (0,57), sal-
do migrace (0,35 ‰), podíl VŠ vzdělaných (8,95 %)

- mírně nadprůměrná PN (4,01 %)

- nadprůměrný index závislosti II (27,29 %)

Severovýchod

- podprůměrné výdaje za tabák

- podprůměrný počet vyplacených dávek na bydlení 
(41,44 na 100 EA)

- vysoce nadprůměrné výdaje za oleje a tuky, peká-
renské výrobky, maso, cukr, marmeládu, med aj. slad-
kosti a alkohol

- podprůměrné výdaje za ryby a zeleninu a brambory

- podprůměrný počet dětí na domácnost (0,57), sal-
do migrace (0,35 ‰), podíl VŠ vzdělaných (8,95 %)

- nadprůměrný index závislosti II (27,29 %) a PN 
(4,01 %)

Severozápad, 
Moravskoslezsko

- podprůměrné výdaje za oleje a tuky a cukr, marme-
ládu, med aj. sladkosti

- podprůměrný index závislosti II (25,68 %)

- nadprůměrné výdaje za alkohol a tabák

- podprůměrné výdaje za ovoce, ryby a mléko, sýry 
a vejce

- podprůměrný počet dětí na domácnost (0,51), saldo 
migrace (-1,79 ‰), podíl VŠ vzdělaných (7,34 %)

- nadprůměrná PN (4,17 %) a počet vyplacených  
dávek na bydlení (88,55 na 100 EA)

Tab. 5: Skupiny RS s podobnými charakteristikami výdajů za potraviny a demografických a SE indikátorů

Závěr

Spotřebu potravin ovlivňuje mnoho faktorů, mezi kte-
ré patří výše spotřebitelských cen konkrétních potravin, 
ceny ostatního zboží a služeb, úroveň příjmů, vývoj podí-
lu výdajů za potraviny, nápoje a tabák na celkových výda-
jích, reklama, zdravotní výchova, ale také sociální faktory 
(15). Po roce 1989 se sice upravila skladba potravin, zvýšil 
se zájem o zdraví, zdravý životní styl a kvalitu potravin, 
ale přesto je stále poměrně vysoký (např. oproti ostatním 
evropským zemím) podíl výdajů za tabák a alkohol (3).

Studie upozorňují, že stravovací návyky mohou být 
ovlivněny také úrovní vzdělání (36). Výsledky RS Pra-
ha dokazují, že větší míra vzdělání se podílí na relativ-
ně nejlepší spotřebě potravin domácností ze všech RS  
a současně snižuje ztráty pracovní doby z důvodů ne-
moci a PN (37). Úroveň vzdělání souvisí také se stup-
něm sociální podpory a může mít na výběr jídla a změ-
nu vedoucí ke zdravějšímu stravování dobrý vliv (38).

Spotřeba domácností má současně významný demo-
grafický a SE rozměr. Z tohoto hlediska výdaje domác-

ností ovlivňuje zejména typ domácnosti – obecně nejhůře 
jsou na tom rodiny s dětmi s minimálními příjmy nebo  
s nezaměstnanou osobou v čele domácnosti, které jsou 
více závislé na sociálních transferech (39), jako v našem 
případě RS Moravskoslezsko s nejvyšším počtem vy-
placených dávek na bydlení. Výsledky analýz potvrzují, 
že domácnosti s nejvyššími a nejnižšími příjmy vykazu-
jí současně i vyšší podíly vydání za alkoholické nápoje 
(39), jak dokládá RS Praha a RS Moravskoslezsko. Shlu-
kové analýzy RS naznačily skutečnosti, na základě kte-
rých je možné konstatovat, že:

- Existují prostorové diferenciace na úrovni RS v ČR 
ve spotřebě potravin domácností, která dokazuje zvý-
šenou míru nevhodných stravovacích zvyklostí zejména  
v RS Střední Morava a RS Moravskoslezsko.

- V RS existuje vzájemná souvislost spotřeby potra-
vin a demografických a SE indikátorů, ať už v kladném 
nebo záporném slova smyslu. Příznivá demografická 
nebo SE situace nemusí nutně znamenat dodržování op-
timální spotřeby potravin, zejména co se týká konzuma-
ce alkoholu a kouření tabáku (RS Praha) nebo spotřeby 



10

H
Y

G
IE

N
A

 §
 2

01
7 
§ 

62
(1

)
PŮ

VO
D

N
Í P

R
Á

C
E

potravin s nadbytkem tuků a jednoduchých cukrů (RS 
Střední Čechy). Dále se ukázalo, že rozdílná skladba 
domácností s vyšším počtem dětí, neovlivňuje pozitiv-
ně spotřebu ovoce ani zeleniny (RS Střední Čechy a RS 
Střední Morava). Naopak obecně nepříznivá SE situa-
ce se promítá nejen ve změně demografického chová-
ní (nízký podíl VŠ vzdělaných osob v důsledku migra-
ce nebo nízký počet dětí v domácnosti), ale jednoznač-
ně negativně působí také na převahu zdravotně nevhod-
ných stravovacích zvyklostí i spotřebu návykových lá-
tek (RS Severozápad, RS Severozápad a RS Moravsko-
slezko). Je možné říci, že působení demografických a SE 
indikátorů a spotřeby potravin domácností je v podsta-
tě obousměrné.

Příspěvek vznikl v rámci projektu Demografické a prostoro-
vé aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ s registrač-
ním číslem 2016/008 podpořeného Interní grantovou agenturou 
Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy 
univerzity v Brně.
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